
 

Vacaturemelding 

Lijnoperator 
Wezep 

 
Op de afdeling Productielijnen is een vacature ontstaan voor de functie van Lijnoperator.  
Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand die invulling geeft aan de volgende taken: 
 

Het bedrijf 
CêlaVíta, producent van koel verse aardappelproducten, is gevestigd te Wezep en maakt sinds 2012 deel 
uit van McCain. Bij CêlaVíta werken ruim 300 enthousiastelingen die allemaal één ding gemeen hebben: 
hun passie voor piepers! Het enthousiaste werken aan de kwaliteit en de smaak begint al op het land bij 
de aardappeltelers en eindigt bij de consument op het bord met heerlijke aardappelvariaties.  
 
 

Taken 
 Voorbereiden productieproces 

Je neemt de werkzaamheden over van de vorige ploeg. Je raadpleegt de productiegegevens (incl. 

planning) en wisselt product- en procesgegevens uit met collega’s.  

 Bedienen apparatuur 
Je brengt de apparatuur in werking en je reageert proactief op signalen in de procesapparatuur en stuurt 

tijdig bij indien nodig. 

 Bewaken procesverloop 
Je verzamelt, analyseert en interpreteert de productiegegevens en trekt conclusies. Daarbij houd je 

rekening met de keten. Bij afwijkingen grijp je in door onmiddellijk actie te ondernemen. De 

productiegegevens, eventuele afwijkingen en ondernomen acties leg je vast.  

 Bewaken planning 
Je bewaakt de planning en je houdt toezicht op uit te voeren werkzaamheden. Je zorgt dat de 

werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd. Je signaleert, communiceert en rapporteert afwijkingen aan 

betrokkenen en stelt in overleg de planning en/of werkverdeling bij. 

 Begeleiden en instrueren van collega’s 
Je begeleidt medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden. Je stimuleert collega’s om te 

werken volgens procedures en richtlijnen en spreekt ze aan op hun gedrag/werkhouding. Eventueel doe 

je dit in overleg met je teamleider.  

 Regels en procedures 
Je werkt conform de regels en voorschriften m.b.t. veiligheid, kwaliteit, HACCP, BRC, hygiëne en milieu. 

 

Arbeidsvoorwaarden 
CêlaVíta kent een uitstekende cao met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft 
een fulltime functie voor 36 uur per week in een drieploegendienst. De standplaats van de functie is 
Wezep.  
 
 



 
 
 

Belangstelling? 
Reageren kan vóór 31 januari 2019 via personeelszaken@celavita.nl of via 
http://www.mccain.nl/footer/JOBS. 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Nicole Nieuwenhuis, Manager 
Lang Houdbaar en Productielijnen via 038 845 9720 .  
 
 
Wezep, 17 december 2018.     
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